
 
  

 
 
 
 

Speurtocht 
 

In het spoor van de ster 
langs kerststallen in Haaksbergen 

 
 

Naam:  …………………............   
…………………………………………. 
Adres:  …………………………….. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Leeftijd: …………………………..  
Telefoonnummer ouders: 
…………………………………………. 



Scapino schoenwinkel, Spoorstraat 75 
Je bent op de Spoorstraat. Da’s alvast mooi. En je staat voor een schoenwinkel. 
Nog beter. Want op reis heb je stevige stappers nodig. Nu moet je nog weten 
waar je naar toe wilt. Weet jij het al? …………………………………………  Drie koningen 
gingen ook op reis. Een stralende ster achterna. Zie je ze hier staan? Wat zijn 
hun namen? …………………………………., ………………………………… en ………………………………. 
Maar wacht, wie is dan die vierde Koning? Ben jij dat misschien? Vul dan hier 
jouw naam in ……………………………………………………………………………………..   Goede reis! 
 

Jumbo, Stationsstraat 12 
Hier vind je de grootste stal. Maria, Jozef en het kindje …………………………. zijn er 
natuurlijk, de herders met hun schaapjes zijn er al en je ziet de drie koningen 
die met hun kameel onderweg zijn. Maareh, is dat wel een kameel? Nee hè. 
Wat is het dan wel?  …………………………………………………………..... En hoeveel schaapjes 
tel je? ………  Zie je nog meer dieren? Welke?………………………………………………………..…. 
 

Boenders De Echte Bakker, Spoorstraat 55b 
Deze bakker bakt wel heel zoete broodjes. Want in het brood worden 
kerstbeeldjes meegebakken. Tenminste, zo doen ze dat in Frankrijk. Samen 
vormen deze piepkleine beeldjes dan een piepklein kerstgroepje. Heb je het 
kindje al gevonden? Waar is het? …………………………………………………………………………… 

 
Boek en Buro, Spoorstraat 67 

In een winkel waar ze boeken, tijdschriften en papier enzo verkopen hoort 
natuurlijk een papieren kerststal. Deze pop-up kerststal zit aan de binnenkant 
van een LP. Nou ben ik benieuwd of jij weet wat een LP is? …………………………..….. 
 

Haas en Aap, De Kalter 9 
In de etalage van deze sleuke winkel met kinderkleding en cadeautjes staat 
een kerststal in verdiepingen. De herders en drie koningen gaan draaien als de 
kaarsjes aan zijn. Zoiets heet een kerstpiramide.  Wat zijn die engeltjes aan het 
doen? …………………………..…………………………………......  En waarom doen ze dat, denk 
je? …………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

Blokker, Spoorstraat 47 
Terug in de Spoorstraat. Je bent goed op weg. Tussen al het mooie in deze 
winkel staan twee kindjes bij Jezus. Wat doen zij eigenlijk? ………………………………… 
………………. Als jij zelf een cadeautje aan het kindje in de kribbe zou kunnen 
geven, wat is dat dan? …………………………………………………………………………………………….. 
  

Pebbels, Spoorstraat 39 
Nog zo’n leuke modewinkel. Met een heel betoverende en dromerige kerststal. 
Er ligt sneeuw. Maar de os en de ezel houden het kindje warm. Waarom is Jezus 
eigenlijk in een stal geboren?..............................………………………………………………………….  
……………..……………….. Hoe heet dat dorp ook alweer? …………………………………………….. 
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Okay Fashion & Jeans, Spoorstraat 33 
Een hippe kledingwinkel met een exotische stal. Deze komt uit Zuid Amerika. 
Hij is gemaakt van Balsa hout dat bijna niets weegt. Kijk eens goed naar de 
dieren. Welke twee belangrijke dieren mis je? …………………………  en  …………............. 
Hoe heet zo’n boom? …………………………………………….…………………………………………………. 

 
Koenderink Lederwaren, Blankenburgerstraat 6-8 

Wie op reis gaat, neemt een stevige tas mee. Die vindt je hier in alle soorten en 
maten. Wat neem jij op deze reis mee? ………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
Wat hebben de drie koningen meegebracht? ……………………………………………….………. 
Wat schenken zij Jezus?…………………………, ………………………………. en …….…………….……… 
 

Nouveauté Damesmode, Blankenburgerstraat 14a 
Een heel romantisch stalletje achter de ruitjes van deze damesmodezaak. Wie 
staan in het midden? …………………..……..., …………………..……... en ……………………….…….. 
Ben jij misschien één van die kindjes? Welke? ………….……………………………………...…… 

 
Keer om en loop terug naar de spoorstraat 

 
Orrsing Schoenen, Spoorstraat 19 

Als je schoenen van de lange tocht al versleten zijn, is deze winkel misschien de 
plek om ze te vervangen. In de etalage staat een bijzondere stal. Hier slaapt 
het kindje Jezus onder de heldere sterrenhemel. Hoeveel sterren tel je?..................  

 
Juweliers Aalbers, Spoorstraat 7 

Tussen alle schitterende sierraden en omgeven door goud en zilver, zie je in 
deze etalage een heel eenvoudig en stoer beeldje. Het zijn Maria en Jozef met 
het kindje.  Kijk eens goed naar Jozef. Wat doet hij met zijn handen en waarom 
doet hij dat, denk je? ………………………………………………………………………………………………… 
 

Steek het marktplein over, ga voor de kerk langs naar 
 

Funnie Kids, Markt 14 
Ook dit is een leuke winkel met kleertjes en cadeautjes voor kinderen. In de 
kerststal is er onverwachts bezoek. Maar het lijkt erop dat hij verdwaald is? 
Zie jij wie dat is? …………………………………………………………………………………………………........ 

 
Ter Avest Sport, Molenstraat 2 

Deze kerstgroep is van glanzend porselein in de kleuren van de winter. Midden 
tussen alle wintersport kleding die in deze winkel worden verkocht. Je ziet 
Maria, Jozef en het kindje, je ziet een herder en de drie koningen. Weet jij waar 
die Koningen vandaan kwamen? …………………………………………………………………….…….. 
En waarom kwamen ze naar Jezus? …………………………………………………………….………… 
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Lisette Fournituren, Molenstraat 10 
In dit gezellige en overvolle hobbywinkeltje was eigenlijk geen plek meer. Maar 
voor …………………………………..   en ……………..……………………. is er altijd plek te vinden. 
Ken jij iemand die een Mariabeeld thuis heeft staan?.................................................... 

 
JP van den Bent stichting in De Hofstede, Molenstraat 

Vind je dit geen stoere Kerstgroep? Vertel aan elkaar wat je allemaal ziet. Wat 
zijn de drie herders links aan het doen? ………………………….……………………………………… 
Heb je het ezeltje gevonden? Waar is het? ………………………………….…………. Die stal 
is eigenlijk veel te klein, toch. Hoe zou dat komen? Waarvoor was een stal wel 
bedoeld? …………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Loop een stukje terug en neem de eerste straat rechts  
 

Danifleur, Dr Prinsstraat 4-6  
Een winkeltje vol prachtige bloemen. Wie er binnenkomt ruikt ze meteen. Ook 
staan er heel veel mooie spulletjes in de etalage. Ergens daartussen – je moet 
goed zoeken – staat een klein beeldje van Maria met Jezus. De kleding die 
Maria draagt heeft bijna altijd dezelfde kleuren. Haar mantel is ..………….…………, 
en haar jurk is ………………………………….. .   Jezus draagt een ………..…………….  kleedje. 
 

Loop door, neem het tweede straatje links en dan rechts 
 

Bakkerij Spikker, Jonkheer von Heijdenstraat 36 
Nog een bakkertje van een heleboel lekkere dingen. Hier staat een kleine 
groep en stal. De beeldjes lijken wel van marsepein met goud glazuur. 
Waarom is iedereen met goud bekleed? ……………………………………………….………………. 
 

Keer om en loop terug 
 

’t Past, Jonkheer von Heijdenstraat 5 
Bij dit winkeltje met mooie tweedehands kleding past een stal met mooi 
geklede kerstbeelden. Jouw tocht zit er bijna op. Het eindpunt is in zicht.  Wat 
was jouw doel ook alweer? Ik reis naar de ………………… in …………………………………… .   
 

De herberg: Grand Café Central, Markt 21 
Hier is het warm. Hier is het goed uitrusten. Hier kun je warme chocolademelk 
drinken, of thee. Misschien met wat lekkers. En de herbergier heeft nog een 
verrassing voor je. Maar eh, heb je al wel je doel bereikt? Heb je gevonden wat 
je zocht en waarvoor je op reis ging?   Ja / nee   (omcirkel jouw antwoord.) 
Waar vond je het? ………………………………...  Wie of wat was het? ……………………………. 
 
We wensen je een heel mooi Kerstfeest!  
 
 Vul je naam enzo aan de voorkant in. Lever de speurtocht dan hier in. 
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